
14

De oude patiënt
H.H.M. Hegge 

14.1 Inleiding

De oude patiënt verschilt fysiek op meerdere punten van 

de jonge(re) patiënt. Leeftijd alleen is hierbij niet de voor-

naamste factor. Er zijn ouderen van 80 jaar die zonder 

gebruik van medicatie zeer actief door het leven gaan en 

70-jarigen, die met veel aandoeningen en pillen aan huis 

gekluisterd en zorgafhankelijk zijn. Om voor het begrip 

toch enige aanduiding te geven welke leeftijden het be-

treft, kan globaal worden aangegeven dat een kwetsbare 

oudere patiënt (of geriatrische patiënt; zie verderop) zel-

den jonger dan 70 jaar is. Als er in dit hoofdstuk gespro-

ken wordt over de jongere patiënt, dan wordt daarmee 

bedoeld een patiënt tot ongeveer 55 jaar.

Wat deze groep ouderen anders maakt dan jongeren is ge-

formuleerd in de ‘geriatrische basisprincipes’ (zie kader). 

Bij elk lichamelijk onderzoek van een oude patiënt moet 

de arts rekening houden met multipathologie, polyfarma-

cie en een veranderde en/of aspecifieke ziektepresentatie. 

Ouderen reageren fysiek en psychisch niet altijd hetzelfde 

op ziekte als jongere patiënten. Veel ziekten hebben een 

veranderde presentatie. Het symptoom waarmee de patiënt 

zich presenteert hoeft geen enkele relatie te hebben met 

het aangedane orgaansysteem (bijv. malaise als enige symp-

toom bij pneumonie, apathie bij een hyperthyreoïdie, on-

rust bij een decompensatio cordis of urineretentie). Behalve 

dat de presentatie veranderd is, is deze ook niet specifiek. 

De presentatie zegt weinig over het onderliggende ziekte-

beeld. Vaak presenteert een patiënt zich met een zogeheten 

‘knik in het functioneren’; vallen, acute verwardheid (ijlen), 

of verminderde zelfredzaamheid. Door de verminderde 

reserves van de oudere patiënt uit een infectie, intoxicatie 

of andere ziekte zich vaak op de kwetsbaarste plaats. Dit 

betekent dat bij elke achteruitgang in het functioneren een 

volledige beoordeling van de patiënt moet plaatsvinden. 

Er kan sprake zijn van onderrapportage doordat patiën-

ten zelf de klachten toeschrijven aan een al bekende ziekte 

of aan het ouder worden. Hierbij wordt bijvoorbeeld pijn 

in het been geassocieerd met de al lang bestaande artrose, 

terwijl deze eigenlijk het gevolg is van een (nieuwe) 

wervelkanaalstenose. De arts kan overigens in dezelfde 

valkuil stappen: hij moet alert blijven op het ontstaan van 

nieuwe aandoeningen. 

Ouderen kunnen meerdere klachten hebben, die niet al-

tijd gerelateerd zijn aan de hulpvraag bij de arts. De soma-

tische factoren interfereren regelmatig met een kwetsbaar 

sociaal en/of psychisch evenwicht. Partners en familiele-

den overlijden, kinderen wonen ver weg, of er ontstaan 

cognitieve stoornissen. Voor de patiënt is het vooral van 

belang dat naar zijn hulpvraag wordt gevraagd, die bij ou-

deren vaak niet hetzelfde is als de hoofdklacht. Daarnaast 

dient er een relevante probleemlijst te worden gemaakt 

die nader wordt uitgewerkt. 

Geriatrische basisprincipes

De geriatrische basisprincipes zijn:

– multipathologie;

– polyfarmacie;

– veranderde ziektepresentatie;

– atypische ziektepresentatie;

– onderrapportage;

– hoofdklacht versus hulpvraag.

14.1.1 wat is normaal?

Wat is normale veroudering en wat is ziekte? Veroudering 

in de zin van achteruitgang van functies, verloopt niet bij 

iedereen of bij ieder orgaan met dezelfde snelheid. Dit 

leidt tot verschillen in fysiologische parameters. Daarmee 

moet rekening worden gehouden bij het beoordelen van 

wat normaal of pathologisch is.1-6 De normaalwaarde kan 

bepaald worden aan de hand van het gemiddelde van 

een groep gezonde volwassenen of aan de hand van het 

gemiddelde van de leeftijdsgroep. Als er uitgegaan wordt 

van het gemiddelde van de leeftijdsgroep, kan dit bete-

kenen (omdat er veel ziekte is bij ouderen) dat ziekte de 

norm wordt en daardoor onderbehandeling ontstaat.

Het volgende voorbeeld maakt het dilemma duidelijker: 

een vrouw van 95 jaar komt bij de dokter met pijnklach-

ten in haar rechterknie. De knie is dikker dan de linker-

knie en er zijn onmiskenbaar tekenen van artrose. De 

huisarts zegt: ‘Wat wilt u, u bent 95 jaar, dit is slijtage.’ 

Waarop de vrouw zegt: ‘Mijn linkerknie is ook 95 jaar en 
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uitgegaan van kennis die van belang kan zijn bij de inter-

pretatie van het lichamelijk onderzoek.

De lichaamsbouw verandert met het ouder worden. De 

lichaamslengte neemt af door compressie van de wervel-

lichamen bij verminderde botdichtheid. Dit kan ook 

gepaard gaan met een toename van de thoracale kyfose. 

De lichaamssamenstelling verandert waardoor er relatief 

meer vet is. Ook de totale hoeveelheid lichaamswater 

neemt af.

Door verlies van elasticiteit is er sprake van het stijver 

worden van de arteriewanden. Hierdoor ontstaat een 

toename van de polsdruk (verlaagde diastolische en ver-

hoogde systolische druk). Dit resulteert in de zogenoemde 

systolische hypertensie, een veelvoorkomende ziekte van 

ouderen.8 

De huid wordt dunner, minder elastisch en is minder goed 

in staat om vocht vast te houden. 

De rimpels, standaard geassocieerd met het ouder wor-

den, zijn vooral een uiting van schade door ultraviolet 

(zon)licht. De veroudering van de huid wordt aanzien-

lijk versneld door frequente blootstelling aan zonlicht. 

Onder invloed van hormoonveranderingen en aanleg 

neemt de lichaamsbeharing af, net als de beharing van 

het hoofd. Bij mannen gebeurt dit sneller en intenser dan 

bij vrouwen. Op andere plaatsen kan er ook een toename 

zijn van haargroei. Bij oudere vrouwen kan in het gezicht 

cosmetisch ontsierende overmatige haargroei ontstaan. 

Meestal is er pigmentverlies van de haren waardoor ze 

grijs worden. 

Zintuigen. Met het stijgen van de leeftijd wordt de lens 

van het oog minder elastisch en hierdoor ontstaat ver-

ziendheid (leesbril, gemiddeld ongeveer vanaf 40 jaar). 

Cataract ontstaat als de eiwitten in de lens verouderen. Bij 

afbraak ontstaat een soort klontering van deze zogeheten 

crystallinen met als gevolg troebeling van de lens. Door 

degeneratieve veranderingen van de gehoorbeentjes ont-

staat er verlies van gehoor voor hoge tonen (presbyacusis). 

De reuk en in mindere mate de smaak worden minder 

uitgesproken. De reuk vermindert door verlies van reuke-

pitheel en verminderde adrenerge innervatie vanaf dat ge-

bied.9,10 Voor de smaak zijn er hogere detectiegrenzen en 

er is een verminderde gevoeligheid voor de vier primaire 

smaken. Dit wordt veroorzaakt door verlies aan smaakpa-

pillen dan wel veranderingen in smaakcelmembraan.11-13

Er zullen de komende jaren steeds meer ouderen zijn die 

hun eigen gebit nog hebben. Dit komt door het beter on-

derhouden van het eigen gebit, het gebruik van fluoride-

bevattende tandpasta en de grotere toegankelijkheid van 

de mondzorgverlening. Het gebit slijt en verkleurt door 

het gebruik. Ook eerder aangebrachte restauraties van het 

gebit slijten en hebben extra zorg nodig. Het tandvlees 

trekt zich iets terug waardoor er eerder wortelcariës ont-

staat. 

Hoewel de functie van het hart afneemt met het ouder 

worden, zijn hierin enorme interindividuele verschillen. 

Bij gezonde ouderen uit dit zich alleen in het afnemen van 

die doet geen pijn.’ (Bij vrouwen boven de 85 jaar is de 

prevalentie van gonartrose 28%. Dus 1 op de 4 vrouwen 

boven deze leeftijd heeft dergelijke klachten, maar daar-

mee wordt het nog geen normale veroudering.)7

Zonder direct de oplossing te bieden voor bovengenoemd 

dilemma, is het wel van belang bij het beoordelen van 

het lichamelijk onderzoek van de oude mens een norm te 

kunnen hanteren. In de praktijk volstaan de volgende op-

lossingen: Zie ik afwijkingen? Wat zou deze patiënt op dit 

moment het meeste helpen: het toeschrijven aan ziekte 

of het toeschrijven aan normale veroudering? Daarnaast 

kan de patiënt het beste als zijn eigen referentie fungeren. 

Daarbij wordt uitgegaan van verandering ten opzichte 

van eerder functioneren om te bepalen of een afwijking 

klinisch relevant is (bijv. een knie die al jaren dik is versus 

een knie die acuut dik geworden is). Of er vervolgens iets 

met de afwijking moet gebeuren is een ander vraagstuk 

dat afhankelijk is van de patiënt, de dokter en de samen-

leving.

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de punten waar-

op de fysische diagnostiek bij oude patiënten verschilt 

van die bij jongere patiënten, met verwijzingen naar de 

andere hoofdstukken wanneer gericht onderzoek elders is 

beschreven.

De wetenschappelijke waarde van fysische diagnostiek bij 

de oude mens is veelal niet bekend. Dit is inherent aan het 

feit dat de kwetsbare ouderen zo’n heterogene groep zijn. 

Onderzoek wordt juist, ter vermijding van confounding 

(een vertekende weergave van de relatie tussen de centrale 

determinant en de ziekte), bij een zo homogeen mogelijke 

groep gedaan. De kwetsbare oudere wordt, vanwege co-

morbiditeit, bij wetenschappelijk onderzoek bijna altijd 

uitgesloten. Hierdoor is gevonden evidence niet toepasbaar 

voor deze patiënten.

14.2 Normale ouderdomsveranderingen

De anatomie van de oudere mens is niet anders dan die 

van een jongere. De veranderingen die zichtbaar worden 

bij het ouder worden zijn vaak het resultaat van geleide-

lijk verlies (door ‘schade’ van welke aard dan ook). Vaak 

begint dit verlies van uiterlijk of functie al op volwassen 

leeftijd. Vanwege de reservecapaciteit van de meeste orga-

nen wordt de achteruitgang pas relevant op hoge leeftijd 

of als er een acute ziekte bij komt.1,2

Of verlies van functie normaal is of pathologisch is in 

paragraaf 14.1 aan de orde geweest. Daarnaast is het afhan-

kelijk van de therapeutische mogelijkheden. Waar coxar-

trose voorheen als normale veroudering gewaardeerd 

werd, is er sinds de komst van de totale heupprothese 

sprake van een goed te behandelen ziekte.

Hierna worden de meest relevante veranderingen ten 

gevolge van veroudering per orgaansysteem summier 

beschreven. Bij de keuze van de beschrijving is er vooral 
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Gastro-intestinaal is er sprake van verminderde speek-

selproductie. De motiliteit van het maag-darmkanaal 

vermindert en de druk in de onderste oesofagussfincter 

neemt af. 

De spieren nemen af in massa en kracht. Dit kan overigens 

voor een groot deel voorkómen worden door fysieke acti-

viteit. De botmassa neemt vanaf het dertigste levensjaar 

geleidelijk af. 

Bij neurologisch onderzoek zal opvallen dat de kracht ver-

mindert met het ouder worden. Ook de balans (het even-

wicht houden) neemt af. De mate van afname is overigens 

wel afhankelijk van training (in dit verband dagelijkse 

activiteit). De spierrekkingsreflexen kunnen minder uit-

gesproken zijn. In de literatuur wordt vaak genoemd dat 

de maximale inspanningscapaciteit (verminderde maxi-

male zuurstofconsumptie door verlies van hartspiercel-

len, verminderde efficiëntie van perifere zuurstofextractie 

en verlaging van de maximale hartfrequentie). 

De longen verliezen een deel van hun elasticiteit. Bij ge-

zonde niet-rokers daalt vanaf jongvolwassen leeftijd de 

FEV1 met ongeveer 30 ml per jaar. De diffusiecapaciteit 

daalt lineair met de leeftijd. Het verlies van elasticiteit, ge-

combineerd met een toename van stijfheid van de thorax 

en verlies van alveoli, levert een verminderde maximale 

ademcapaciteit op. Bij lichamelijk onderzoek worden 

vaak geringe, betekenisloze basale crepitaties gehoord, 

deze zijn meestal het gevolg van fibrotische veranderin-

gen van het longweefsel. 

Tabel 14.1 Ouderdomsveranderingen.

waar wat waardoor

algemeen verminderde lichaamslengte en toegenomen thoracale 
kyfose

compressie van wervels en tussenwervelschijven (meer bij 
vrouwen)

verhoogde ratio vet/lean body mass (= vetvrije massa) afname spiermassa

verminderd totaal lichaamswater vooral door toename van vet- en afname van spierweefsel

huid en adnexen dunner, verlies van elasticiteit en van capaciteit om vocht 
vast te houden

afname collageen en elastine

afname beharing lichaam en hoofdhuid vnl. door geslachtshormonen

grijs haar pigmentverlies

zintuigen

– gezicht presbyopie afname elasticiteit lens

cataract vertroebeling lens, eiwitklontering

– gehoor presbyacusis degeneratieve veranderingen gehoorbeentjes

– reuk en smaak minder gevoelig afname van het aantal receptoren, verhoging van de 
drempel voor waarneming

gebit slijtage en verkleuring

hart afname maximale inspanningscapaciteit afname aantal en toename grootte van hartspiercellen 

longen afname maximale ademcapaciteit verlies van alveoli, afname elasticiteit, toename stijfheid 
van de thorax

gastro-intestinaal droge mond verminderde speekselproductie

afname motiliteit maag-darmkanaal 

verlaagde druk in onderste oesofageale sfincter

verminderde maagzuurproductie minder zuurvormende cellen

steun- en bewegingsapparaat

– spieren afname kracht afname spiermassa

– bot groter fractuurrisico afname botmassa

neurologisch toename valneiging afname balans

vertraging en geheugenachteruitgang verlies neuronen, atrofie hersenweefsel
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Techniek van het lichamelijk onderzoek

De techniek van het onderzoek bij de oude patiënt is 

nagenoeg gelijk aan die van het onderzoek bij iemand 

van middelbare of jonge leeftijd. De verschillen zitten 

vooral in het belang dat aan bepaalde onderdelen van 

het onderzoek wordt gehecht, de tijd, de ruimte en de 

bejegening. Zoals in de inleiding is beschreven, is het 

bij de kwetsbare oudere vrijwel altijd zinvol een volledig 

geriatrisch onderzoek te doen, vooral bij aspecifieke 

klachten.

Bejegening van de oudere patiënt en 

omstandigheden van het onderzoek

Om goed met de patiënt te kunnen communiceren is 

het van belang dat u rekening houdt met de normen 

en waarden van de patiënt. Houd rekening met de 

periode waarin de patiënt is opgevoed. Vergeet niet 

dat de dokter in veel gevallen in de ogen van de pati-

ent ‘erg jong’ is. Door de bank genomen hebben oude 

mensen meer behoefte aan een formele manier van 

omgang.20,21

Ook is het van belang rekening te houden met mee-

komende kinderen. Naarmate de oudere kwetsbaarder 

wordt (en zeker als er cognitieve stoornissen zijn), zult 

u vaker te maken krijgen met bezorgde kinderen. Deze 

zullen zich vaak gevraagd of ongevraagd met de zorg 

voor hun ouder bemoeien. Als de mening over wat 

verstandig handelen is tussen ouder en kind verschilt, 

kan dit leiden tot conflicten. Zo lang er sprake is van 

wilsbekwaamheid, moet de oudere altijd toestemming 

geven voor het uitwisselen van informatie met de 

kinderen.

Voorafgaand aan het onderzoek is het van belang te 

beoordelen of de patiënt u verstaat (gehoor, hoortoe-

stel in?), ziet (visus) en begrijpt (cognitie). Ten aanzien 

van de cognitie geldt: wees bedacht op een mogelijke 

façade; de patiënt die sociaal wenselijke antwoorden 

geeft waarbij het lijkt alsof de cognitie intact is. Dit 

komt bij beginnende dementie vaak voor. De patiënt 

vult daarbij onbewust de gaten in zijn geheugen op 

met iets anders. Dit is geen onwil of bewuste mani-

pulatie. Een voorbeeld hiervan op de vraag hoe oud 

iemand is: ‘Ik ben geboren in 1925 dus rekent u maar 

uit’. Onzekerheid over de eigen situatie kan zich in der-

gelijke gevallen uiten in een zogenoemd ‘head turning 

sign’: de patiënt draait bij elke vraag met een vragende 

blik naar de meegekomen partner. Een uitgebreide 

heteroanamnese of bed-side cognitieve test kan meer 

duidelijkheid verschaffen over het cognitief functione-

ren van de patiënt (zie specifieke tests).

Voor het onderzoek is een onderzoekskamer nodig 

die groot genoeg is om de patiënt met hulpmiddel of 

rolstoel in te laten bewegen. De onderzoeksbank moet 

hoog/laag verstelbaar zijn. Veel oude mensen kunnen 

zich niet gemakkelijk bewegen en zullen extra ruimte 

nodig hebben om op een onderzoeksbank te kunnen 

manoeuvreren (draaien lukt dan niet bij een te smalle 

de achillespeesreflex (APR) afwezig kan zijn bij ouderen, 

zonder dat dit een pathologische betekenis heeft.14,15 An-

der onderzoek wijst uit dat dit vooral afhankelijk is van de 

kwaliteit van de onderzoeker: de APR is moeilijker op te 

wekken.16

Er is (beperkte) atrofie van hersenweefsel met verlies 

van neuronen. Ook is er een verminderde cerebrale 

doorbloeding. Dit heeft meerdere gevolgen. Van de 

hogere cognitieve functies is er vooral enige vertraging 

en een achteruitgang van het geheugen te bespeuren.17 

Ook hierbij geldt: de vitaalste ouderen zijn aanzienlijk 

minder beschadigd dan de minst vitale ouderen (zonder 

omschreven ziektebeeld zoals dementie), zodat het maar 

zeer de vraag is of er sprake is van veroudering of toch van 

ziekte.18

14.3 Het lichamelijk onderzoek

Het doel van het lichamelijk onderzoek is om, net als bij 

jongeren, relevante aandoeningen op te sporen. Zelden is 

een gericht onderzoek op één orgaan(systeem) voldoende; 

naarmate de patiënt kwetsbaarder wordt, is het belang 

van een volledig onderzoek groter. 

Het geriatrisch onderzoek

Het volledige geriatrische onderzoek bestaat uit:19

– anamnese: 

 • auto-anamnese; 

 • heteroanamnese;

 •  uitgebreide sociale anamnese met beoordeling 

van ADL*, IADL** en mobiliteit. (*ADL: algemene 

dagelijkse levensverrichtingen: de normale acti-

viteiten van het dagelijks leven; bijvoorbeeld zich 

wassen, aankleden, eten; **IADL: instrumentele 

algemene dagelijkse levensverrichtingen; bijvoor-

beeld boodschappen doen, financiële verrichtin-

gen, telefoneren, schrijven. Deze verrichtingen 

zijn complexer dan de algemene dagelijkse le-

vensverrichtingen.)

– cognitieve screening;

– uitgebreid lichamelijk onderzoek:

 •  algemeen lichamelijk onderzoek, met waar moge-

lijk observatie ADL;

 • screenend neurologisch onderzoek; 

 • screenend orthopedisch onderzoek; 

– screenend psychiatrisch onderzoek.
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voeten; tekenen van veneuze insufficiëntie? huid 

van de benen;

– beoordeling spierrekkingsreflexen, kracht en sensi-

biliteit benen;

– beoordeling beweeglijkheid van heupen en knieën.

Aan het eind van het onderzoek wordt een bloeddruk-

meting verricht, ook na drie en vijf minuten staan (of 

zitten wanneer staan onmogelijk is).

Voor een volledig geriatrisch lichamelijk onderzoek 

heeft de onderzoeker twintig minuten tot een half uur 

de tijd nodig. Een beginnend coassistent zal drie kwar-

tier tot een uur nodig hebben.

Bewustzijn 

Zie ook hoofdstuk 11.

Het bewustzijn en de aandacht moeten altijd worden 

beoordeeld vanwege het risico op een delier. Een 

delier is een relatief acute verwardheid op basis van 

een onderliggend somatisch lijden.22 In de volksmond 

wordt het ook wel ‘ijlen’ genoemd. Vooral een licht 

of beginnend delier wordt alleen ontdekt als het be-

wustzijn actief beoordeeld wordt. Omdat er sprake is 

van een wisselend bewustzijn (soms volledig normaal 

en periodiek verlaagd), is de heteroanamnese ook 

belangrijk om veranderingen in het bewustzijn op te 

sporen. Kernsymptoom van het delier is een verlaagd 

bewustzijn. Is het bewustzijn helder? Valt de patiënt 

snel in slaap? Is een gesprek met vraag en antwoord 

mogelijk of lijkt de patiënt niet geconcentreerd? Is de 

patiënt verhoogd afleidbaar of zelfs plukkerig (maakt 

plukkende bewegingen aan beddengoed, kleding)? 

De aandacht kan worden getest door bijvoorbeeld de 

serial-7-test (Kunt u 7 aftrekken van 100 en van het 

resultaat weer 7 aftrekken en daarmee doorgaan?) of 

door de patiënt te vragen een woord achterstevoren 

te spellen (worst). Meer gestructureerd is de Confusion 

Assessment Method (CAM; zie specifieke tests).23 De 

CAM is een gevalideerde lijst voor het beoordelen van 

een mogelijk delier. Bij twijfel over de aandacht kan de 

patiënt ook gevraagd worden naar de oriëntatie. Hoe is 

de oriëntatie in tijd, plaats en persoon (eerste 3 vragen 

van de MMSE, zie specifieke tests)?

Mobiliteit

Voor de beoordeling van de mobiliteit wordt in eerste 

instantie gekeken naar het bewegingspatroon. Kan de 

patiënt zelfstandig overeind komen? Is er een normale 

gang met normaal gangspoor en meebewegen van de 

armen? Meer kwantitatief is de timed get-up-and-go-

test (zei specifieke tests). Zijn er loophulpmiddelen 

aanwezig (stok, looprek of rollator) en worden ze goed 

gebruikt? 

In ieder geval moeten van de wervelkolom de stand, 

beweeglijkheid en klop- en asdrukpijn beoordeeld 

worden.

onderzoeksbank). Gezien de achteruitgang in mobiliteit 

en het belang van het beoordelen van een functionele 

status, moet er voldoende tijd en eventueel assistentie 

zijn bij aan- en uitkleden en transfers (= het verplaat-

sen van stand naar zit, van zit naar lig en omgekeerd). 

Probeer niet te snel taken over te nemen. Bij observa-

tie van het aan- en uitkleden is een goede beoordeling 

mogelijk van de ADL (broek uittrekken, kleine knoopjes 

enz.) en mobiliteit. In de volgorde van het onderzoek 

wordt er rekening gehouden met de lenigheid van de 

patiënt, waarbij zo veel mogelijk eerst alle staande 

beoordelingen gedaan worden, daarna de zittende en 

dan liggend. Dat betekent dat bij het onderzoek delen 

van het algemeen lichamelijk, het neurologisch en het 

orthopedisch onderzoek gecombineerd worden. Hier-

voor bestaat geen standaardvolgorde. Een mogelijke 

volgorde wordt hierna weergegeven.

Volledig lichamelijk geriatrisch onderzoek

Een volledig lichamelijk geriatrisch onderzoek bestaat 

uit:

algemeen: indruk (ernst van ziek zijn), bewustzijn, aan-

dacht;

staand: 

– mobiliteit (get up and go, zie specifieke tests), gang-

spoor, op tenen/hielen lopen, op één been staan, 

proef van Romberg, motorisch tempo, gebruik van 

hulpmiddelen;

– beoordeling van de rug: wervelkolom;

– gewicht;

zittend: 

– beoordeling hersenzenuwen (inclusief visus en 

gehoor)

– temperatuur;

– beoordeling huid gezicht en hals;

– beoordeling gebit en slijmvliezen;

– top-neusproef, top-top en hiel-knieproef; dysdiado-

chokinese;

– beoordeling beweeglijkheid en crepitaties schouders;

– kracht, sensibiliteit en spierrekkingsreflexen armen/

handen: is er sprake van een tremor of rigiditeit? 

huid van armen en handen;

– beoordeling kleine vingergewrichten;

– beoordeling hals: lymfeklieren, schildklier;

– beoordeling rug: wervelkolom, huid + rugzijde lon-

gen, nierloges;

liggend:

– bloeddrukmeting liggend;

– beoordeling hals: centraalveneuze druk en caroti-

den;

– beoordeling oksels: lymfeklieren? 

– beoordeling mammae, pulmones en cor, thorax- en 

buikhuid;

– beoordeling abdomen: lever, milt, palpabele afwij-

kingen, aorta? de meeste patiënten kunnen goed in 

zijligging een rectaal toucher ondergaan (evt. tem-

peratuur rectaal);

– liezen: lymfeklieren, pulsaties; pulsaties knieën, 
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nog zwaar is, vergt het discipline en hulp van anderen 

om naar de stuit te kijken. De oudere huid vertoont 

vaak vele fibromen (vooral axillair en in de hals), ver-

rucae seborrhoicae (romp), keratosis actinica (gelaat, 

hoofd) en maligniteiten (aan de zon blootgestelde 

huid).

Onderste extremiteiten

Beoordeel of er een bewegingsbeperking in de heupen 

is (zie paragraaf 10.4.2).

Bekijk de knieën en beoordeel of er zwelling, roodheid, 

een standsafwijking of benige vergroeiingen zijn (zie 

paragraaf 10.4.6).

Let bij de benen op tekenen van veneuze en arteriële 

insufficiëntie (zie hoofdstuk 9). 

Neurologisch onderzoek

Bij het screenend neurologisch onderzoek moeten in 

ieder geval de hersenzenuwen, de gang, spierrekkings-

reflexen, de kracht, globale sensibiliteit (inclusief de 

proef van Romberg), coördinatie (top-neus-proef, top-

top-proef, hiel-knie-proef) en tekenen van extrapira-

midale stoornissen (hypokinesie, rigiditeit, tandradfe-

nomeen en tremor) beoordeeld worden (zie hoofdstuk 

11). Ook een cognitieve screening maakt deel uit van de 

volledige beoordeling van de patiënt. Er zijn daarvoor 

verschillende mogelijkheden. Een veelgebruikte test 

(zowel klinisch als bij wetenschappelijk onderzoek) is 

de MMSE (zie specifieke tests).

14.4 Klinische betekenis van de bevindingen

De algemene indruk kan veel informatie geven over 

eventuele problematiek. Is het uiterlijk conform de kalen-

derleeftijd? Juist bij oude mensen is er een verschil tussen 

oud zijn en er oud uitzien. De patiënt die er ouder dan 

gemiddeld uitziet voor zijn leeftijd is vaak kwetsbaarder/

minder gezond. Wat hierbij gezien wordt zijn voorname-

lijk tekenen van ‘slijtage’ of chronische ziekte (verouderde 

huid door zonlichtexpositie, roken en alcoholgebruik, 

toegenomen thoracale kyfose ten gevolge van osteopo-

rose).27

Verder kan bij algemene beoordeling een geur van urine- 

of ontlasting opvallen. Net als vlekkerige kleding, vuile, 

lange nagels en onverzorgd haar zijn dit tekenen van on-

voldoende zelfzorg. Dit kan een teken zijn van lichame-

lijke ziekte in combinatie met onvoldoende mantelzorg, 

maar ook een teken van cognitief verval, tijdelijk – bij 

een delier – of progressief zoals bij dementie. Bij het be-

oordelen van de verzorging dient u zich te realiseren dat 

bijvoorbeeld het hebben van vuile nagels voor een aantal 

patiënten het gebruikelijke uiterlijk is. Een verandering 

in de tijd is dan van belang. 

Te ruim zittende kleding kan een teken zijn van fors 

(semi)recent gewichtsverlies.28,29 

Temperatuur

Bij verdenking op ondertemperatuur geeft een rectale 

thermometer een betrouwbaardere meting. In alle 

andere gevallen volstaat ook de infrarood-oorthermo-

meter.24,25

Bloeddruk 

Het is bij ouderen van belang niet alleen de bloeddruk 

in liggende of zittende houding te bepalen maar ook 

te beoordelen of er sprake is van orthostatische hy-

potensie. Volgens de internationale consensus wordt 

er beoordeeld of er orthostatische hypotensie is door 

na ongeveer tien minuten liggen de bloeddruk liggend 

te meten. Daarna de patiënt laten staan (of zitten als 

staan onmogelijk is) en na drie minuten staan opnieuw 

de bloeddruk meten. Probeer ook te beoordelen of er 

een polsversnelling optreedt bij het overeind komen.26

Hoofd-halsgebied

Beoordeel de stand van de oogleden (is er een ec- of 

entropion, is er sprake van een ptosis) en bekijk het 

oog en de iris. Een globale bepaling van de visus met 

behulp van een snellenkaart is onderdeel van het 

onderzoek (zie paragraaf 4.2). Daarnaast moet geïn-

formeerd worden naar het gebruik van hulpmiddelen. 

Is er een bril en wordt die gedragen? Wordt een loep 

gebruikt of andere low-vision-hulpmiddelen?

Kijk bij de oren of er een hoortoestel aanwezig is en 

beoordeel globaal het gehoor (zie paragraaf 4.3). Wordt 

het hoortoestel goed gebruikt? 

Beoordeel ook altijd de mondholte (zie paragraaf 4.5). 

Voor een goede beoordeling van de mondholte moet 

de patiënt altijd gevraagd worden een aanwezig kunst-

gebit of plaatje uit de mond te halen. Beoordeel de on-

derliggende slijmvliezen zorgvuldig. Om te beoordelen 

of een kunstgebit goed past en functioneert, kan een 

stuk wortel of een ander hard voedingsmiddel worden 

aangeboden. Kan de patiënt dit zonder klapperen met 

het gebit goed opeten? 

Schouders en handen

Beoordeel of er een bewegingsbeperking is in de 

schouders. Zijn er crepitaties voel- en hoorbaar? Deze 

zijn niet specifiek voor de oudere patiënt, maar wel 

vaker en meer uitgesproken aanwezig dan bij jongeren 

(zie paragraaf 10.3.1). Beoordeel van de vingergewrich-

ten eventuele zwelling, roodheid en misvormingen. 

Beoordeel door palpatie de gewrichtsspleet van de DIP- 

en PIP-gewrichten (zie paragraaf 10.3.11).

Huid

Kijk vooral bij zeer zwaarlijvige patiënten goed in de 

lichaamsplooien (liezen, onder de mammae, buikhuid) 

naar huidafwijkingen. Bij bedlegerige patiënten in een 

matige algehele conditie dient extra aandacht besteed 

te worden aan de huid op plaatsen waarop (vrijwel) 

continue druk wordt uitgeoefend (hielen, stuit). Vooral 

wanneer de patiënt erg weinig mobiel en mogelijk ook 
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Temperatuur
Koorts heeft bij ouderen dezelfde betekenis als bij jon-

geren, meestal is er een infectie (zie ook paragraaf 3.6.4).

Van oude mensen met een infectie heeft echter 9-10% een 

hypothermie in plaats van koorts. Dit komt doordat de 

thermoregulatie verstoord is. Van de ouderen met een 

hypothermie bij ziekenhuisopname (niet veroorzaakt 

door exogene onderkoeling) blijkt 80% een bacteriëmie 

te hebben. De patiënten met hypothermie bij bacteriëmie 

hebben een aanzienlijk slechtere prognose (LR+ 3,3-3,5) 

ten aanzien van de overleving.36,37 

Hydratietoestand
De klinische beoordeling van de hydratietoestand bij 

ouderen is onbetrouwbaar. Symptomen als een verlaagde 

huidturgor, droge slijmvliezen en tong, lage bloeddruk 

en oligurie hebben beperkte diagnostische waarde, die bij 

ouderen nog verder is afgenomen. De turgor wordt onbe-

trouwbaar door de afname van de elasticiteit van de huid. 

Er is vaker een droge mond door het met open mond ade-

men en de afname van de speekselproductie. De polsver-

snelling bij het overeind komen, die bij jongeren ontstaat 

als teken van ondervulling, is bij ouderen vaak afwezig 

door een verminderde baroreflex. Alleen een combinatie 

van anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend la-

boratoriumonderzoek kan een valide beeld geven van de 

hydratietoestand.38-43

Hoofd-halsgebied 
(Zie ook hoofdstuk 4.)

Ogen. Bij de oude patiënt komen zeer frequent oogaf-

wijkingen voor. Een slechte visus kan leiden tot vallen. 

Bewustzijn
Het hebben van een bewustzijnsstoornis is een 

alarmsymptoom, passend bij een delier.30,31 Omdat bij een 

delier het bewustzijn vaak wisselend verlaagd is, kan er bij 

eenmalige beoordeling sprake zijn van een volledig nor-

maal bewustzijn. Differentiaaldiagnostisch kan bij een 

verlaagd bewustzijn gedacht worden aan intoxicaties, een 

subduraal hematoom (gering trauma bij gebruik bloed-

verdunners!) of andere intracerebrale pathologie. 

Mobiliteit
Bij onderzoek van het bewegingsapparaat vallen meestal 

mobiliteitsstoornissen op. De patiënt zal minder snel en 

soepel bewegen en heeft door verminderde kracht vaak de 

armen nodig om uit een stoel omhoog te komen. Meestal 

zijn deze veranderingen multifactorieel, voor een deel 

veroorzaakt door verminderde lichamelijke activiteit en 

voor een deel door pathologische veranderingen zoals 

artrose, enkeloedeem of polyneuropathie.6,32 Ook een 

verminderde balans (evenwicht) draagt bij aan de mobili-

teitsstoornis. De oudere is sneller uit balans, vooral bij het 

reiken naar hoog of ver weg staande zaken. Een balans-

stoornis is vaak multicausaal, bijvoorbeeld een combina-

tie van polyneuropathie, verminderde visus en/of gehoor, 

krachtsverlies, verminderde cardiopulmonale conditie en 

verminderd evenwicht.33 Het gebruik van loophulpmid-

delen kan de mobiliteit van de patiënt bevorderen, maar 

bij verkeerd gebruik ook klachten geven van het bewe-

gingsapparaat. 

Toegenomen thoracale kyfose van de wervelkolom komt 

vooral bij vrouwen frequent voor door hoogteverlies van 

de wervels. Dit ontstaat door compressie van de wervels 

en/of inzakkingsfracturen van de wervellichamen door 

osteoporose.34,35 De fracturen kunnen gedurende de eerste 

zes weken erg pijnlijk zijn, waarbij er klop- en asdrukpijn 

van de wervelkolom is. Het afwezig zijn hiervan sluit 

echter een osteoporotische wervelfractuur niet uit, want 

wervelfracturen zijn vaak asymptomatisch en worden dan 

als toevalsbevinding ontdekt op een thoraxfoto. Door de 

veranderde druk op de onderliggende wervels bestaat er 

een zeer grote kans dat deze ook gaan inzakken, waardoor 

de patiënt op den duur geheel voorovergebogen gaat 

lopen (figuur 14.1). Deze veranderde houding brengt een 

ander zwaartepunt van het lichaam met zich mee waar-

door de patiënt minder stabiel is bij het lopen. Daarnaast 

gaat de buikinhoud wat naar voren toe uitbollen en soms 

komt de ribbenboog op de crista iliaca te rusten. Dit kan 

als pijnlijk worden ervaren.

Gewicht
Een vrij plotselinge toename van gewicht kan een teken van 

vochtretentie zijn en wordt bij ouderen vooral veroorzaakt 

door decompensatio cordis. Fors gewichtsverlies in korte 

tijd kan een uiting van ziekte (katabolie of verhoogd ver-

lies), dehydratie of depressie zijn, maar ook, zeker bij oude 

ouderen, een teken van onvoldoende zelfzorg of hulp. 

a b c

Figuur 14.1 De veranderende houding bij het ouder worden. 

Links jong, midden middelbare leeftijd, rechts oud.
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gemeten een duidelijk verhoogde bloeddruk (vooral sys-

tolisch) is, die intra-arterieel gemeten (gouden standaard) 

niet reproduceerbaar is. De pseudohypertensie zou ver-

oorzaakt worden door toegenomen stijfheid van de arte-

riewand en, in tegenstelling tot ‘echte’ hypertensie, geen 

behandeling behoeven. Het begrip pseudohypertensie is 

niet meer klinisch relevant. Alle recente evidence voor het 

wel of niet behandelen van een hoge bloeddruk is name-

lijk gebaseerd op indirecte bloeddrukmeting.

Posturale (orthostatische) hypotensie komt veel voor bij 

ouderen en is een belangrijke oorzaak van vallen, syn-

cope en duizeligheidsklachten. Bij het overeind komen 

hoort er een polsversnelling te zijn. Dit is een autonome 

compensatie voor de tensiedaling die ontstaat. Is deze 

afwezig, dan is er meestal sprake van autonome disfunctie 

(door diabetes mellitus of degeneratief).

Postprandiale hypotensie, een vergelijkbare bloeddrukda-

ling na de maaltijd, geeft dezelfde klachten en verschijn-

selen als orthostatische hypotensie.45 

De tensie als maat voor volumestatus is verminderd be-

trouwbaar bij ouderen (zie wetenschappelijk waarde).

Huid 
(Zie ook paragraaf 3.5.) 

Er ontstaan in de oudere huid snel ecchymosen (huid-

bloedingen; figuur 14.3). Dit hoeft geen klinische beteke-

nis te hebben, maar komt door atrofie. De atrofie van de 

huid wordt soms nog versterkt door langdurig (lokaal of 

systemisch) corticosteroïdgebruik. Zowel het aantal goed-

aardige als kwaadaardige huidtumoren neemt toe met de 

leeftijd. Er zijn meer naevi en soms een indrukwekkend 

aantal verrucae seborrhoicae. Maligniteiten zullen zich 

vooral manifesteren op de aan zonlicht blootgestelde huid 

(gezicht, schouders, handen). 

Bij overgewicht en verminderde mobiliteit ontstaan 

‘smetplekken’ (erythrasma) in huidplooien (in de liezen, 

onder de borsten). Door de hoge vochtigheidsgraad en 

warmte ontstaan ter plekke gemakkelijk secundaire 

schimmelinfecties. 

Veroudering (leeftijd) is een onafhankelijke risicofactor 

voor het ontstaan van decubitus bij langer durende immo-

Gevorderd cataract is zichtbaar als troebeling bij beoorde-

ling van de ogen.44 Bij het lichamelijk onderzoek kan een 

en- of ectropion opvallen. Ook droge of juist overmatig 

tranende ogen kunnen zorgen voor veel ongemak, maar 

duiden bij ouderen meestal niet op een specifieke aandoe-

ning.

Een aanwezige arcus lipoides heeft na het 60e levensjaar 

geen betekenis meer voor cardiovasculair risico.

Oren. De meest voorkomende oorzaken van gehoorverlies 

op oudere leeftijd zijn presbyacusis en de cerumenprop 

die de gehoorgang afsluit.

Mondholte. Discrete ulcererende laesies met een rode rand 

onder een gebitsprothese (of frame) zijn vaak drukulcera 

die goed eten bemoeilijken. Witte, afschraapbare plaque 

is meestal een schimmelinfectie (Candida albicans). Deze 

treedt vooral op bij mensen met een verminderde weer-

stand. Dit kan een systemische afweerstoornis betreffen 

(hematologisch; gebruik van afweerremmers) of een 

lokaal probleem weergeven (verkeerd gebruik van inhala-

tiesteroïden komt veel voor bij ouderen). Vooral onder een 

prothese is een schimmelinfectie slecht toegankelijk voor 

de therapie. 

Ragaden in de mondhoek kunnen een teken zijn van een 

kunstgebit dat opgehoogd moet worden door atrofie van 

de tandwal, die ontstaat na het verdwijnen van de eigen 

dentitie.

Handen
De distale vingergewrichten zijn veelvuldig aangedaan 

door artrose. Bij (zeer) oude mensen zijn er hierdoor vaak 

zichtbare misvormingen van de kleine vingergewrichten 

(paragraaf 10.3.11). 

Bloeddruk
De normale waarde voor de bloeddruk is bij ouderen 

hetzelfde als bij jongeren. In het verleden werden hogere 

waarden bij ouderen geaccepteerd als normaal (‘systolisch 

100 plus de leeftijd’). Wat vóórkomen betreft is er bij veel 

ouderen vooral sprake van systolische hypertensie.45 

In het verleden is er veel aandacht besteed aan het begrip 

pseudohypertensie, wat inhoudt dat er met de manchet 

Figuur 14.2 Heberden-noduli. Figuur 14.3 Oude huid met atrofie (‘vloeipapierdunne huid’) 

en ecchymosen bij steroïdgebruik.
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ook zonder spierverzet een acute buik hoog in de differen-

tiële diagnose moeten blijven staan.46,47

Mannelijke tractus urogenitalis 
(Zie ook hoofdstuk 8.)

Bij het routine rectaal toucher zal bij oude mannelijke 

patiënten vaak een vergrote prostaat gevonden worden, 

boven de 80 jaar heeft 80% van de mannen een benigne 

prostaathyperplasie.48 Dit heeft alleen therapeutische con-

sequenties als er tevens hinderlijke mictieklachten zijn of 

een verhoogde PSA-waarde (bloedonderzoek).

Vrouwelijke tractus urogenitalis 
(Zie ook hoofdstuk 7.)

Bij vrouwen kan atrofie van de vagina klachten geven van 

branderigheid, schrijnen, soms wat bloedverlies en dyspa-

reunie. Een descensus uteri kan pas zichtbaar worden na 

het laten persen van patiënte tijdens het gynaecologisch 

onderzoek of soms alleen bij de staande patiënt.

Heupen en knieën
(Zie ook paragraaf 10.4.2.)

Bij beoordeling van de heupen en knieën moet er vooral 

op tekenen van artrose gelet worden. Bij coxartrose is 

er een capsulair bewegingspatroon, dat wil zeggen dat 

vooral de endorotatie beperkt is. De knieën zijn regelma-

tig zichtbaar aangedaan (osteofyten, verbreding gewricht) 

(figuur 14.4).

Artrose geeft een beperking van de mobiliteit door de 

bewegingsbeperking in het gewricht en door pijn. Er kan 

een antalgisch looppatroon ontstaan bij cox- of gonar-

trose.49-51

Neurologisch onderzoek 
(Zie ook hoofdstuk 11.)

Milde neurologische afwijkingen zijn bij veel ouderen 

aanwezig. De klinische betekenis is niet eenduidig. Soms 

is het een uiting van een neurodegeneratieve ziekte maar 

het kan ook onschuldig zijn. Primitieve reflexen bijvoor-

beeld (snout-reflex, palmomentale reflex) komen voor in 

de gezonde oude bevolking,16 maar ook bij dementie als 

teken van neurodegeneratie.

Mild parkinsonisme (twee of meer van de volgende symp-

tomen: bradykinesie, rigiditeit, gangstoornis, tremor) is 

geconstateerd bij 30-40% van de zelfstandig wonende ou-

deren. Het vóórkomen hiervan stijgt met de leeftijd.33,52-55 

Bij slechts 9% van deze ouderen is er ook echt sprake van 

de ziekte van Parkinson, daarnaast kan er sprake zijn van 

cerebrale (vasculaire) wittestofafwijkingen of zeldzamere 

extrapiramidale stoornissen (lewylichaampjesdementie, 

progressieve supranucleaire palsy enz.). Dergelijke milde 

extrapiramidale stoornissen zijn wel geassocieerd met een 

tweevoudige verhoging van de mortaliteit en ook komt bin-

nen deze groep in de loop der tijd vaker dementie voor.54,18 

Een verstoring van de hogere cognitieve functies (o.a. 

biliteit. Ook andere risicofactoren die vaker bij ouderen 

voorkomen (matige voedingstoestand, verminderde mo-

biliteit) verklaren de hogere incidentie van decubitus bij 

ouderen. Op plaatsen waar gedurende langere tijd druk 

op de huid wordt uitgeoefend (stuit, hielen) ontstaat eerst 

lokale roodheid. Daarna ontstaan blaren en/of wonden. 

Longen 
(Zie ook paragraaf 5.3.)

Bij oude mensen met tachypnoe zal er waarschijnlijk 

sprake zijn van hypoxie (pulmonaal, cardiaal of bij ane-

mie). Psychogeen versnelde ademhaling (zgn. ‘hyperventi-

leren’) komt zelden voor op hoge leeftijd. Soms is tachyp-

noe in rust het enige teken van een luchtweginfectie (bijv. 

pneumonie) bij fysische diagnostiek.

Bij auscultatie van de longen worden vaak geringe aspeci-

fieke basale crepitaties gehoord. Deze hebben geen klini-

sche consequenties.

Abdomen 
(Zie ook hoofdstuk 6.)

Als er sprake is van fecale impactie, kan bij magere men-

sen feces door de buikwand heen gepalpeerd worden en 

verward worden met een palpabele tumor. Bij mannen 

kan obstipatie aanleiding geven tot urineretentie. Zowel 

urineretentie als obstipatie kan tot grote onrust of zelfs 

een delier leiden, zeker in de terminale fase.

Het afwezig zijn van een défence musculaire sluit een peri-

tonitis bij oudere patiënten zeker niet uit. Daarom zal bij 

drukpijn in het abdomen met ontstekingsverschijnselen 

Figuur 14.4 Artrotische knieën ( links meer dan rechts).
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14.5 Onderzoek op indicatie en specifieke 
tests

14.5.1 adl-lijsten

Op dit moment is de meest gebruikte ADL-vragenlijst 

die van Katz (aangepaste versie). Dit is een vragenlijst 

die items bevat over de mogelijkheid om dagelijks per-

soonlijke zorg te verrichten en items over mobiliteit (zie 

figuur 14.5). De test is gevalideerd voor (ook Nederlandse) 

ouderen.59-61 Hij is goed bruikbaar in onderzoeksverband 

en om patiënten te vervolgen in de tijd, hoewel de gevoe-

ligheid niet groot genoeg is voor het opsporen van kleine 

functionele veranderingen.

Daarnaast wordt ook de barthel-index regelmatig ge-

bruikt als scorelijst voor bepaling van de ADL.62,63

geheugen, praxis, visuoconstructieve vermogens, fati-

sche stoornissen) zal met het stijgen van de leeftijd vaker 

het gevolg zijn van een dementie. Boven de 90 jaar is de 

prevalentie van dementie in Nederland ongeveer 50% 

(RIVM).56 Differentiaaldiagnostisch kan er bij gestoorde 

hogere cognitieve functies sprake zijn van een delier, 

depressie of andere cerebrale aandoening. 

Tekenen van meningeale prikkeling zullen bij ouderen 

minder snel op een meningitis wijzen. De specificiteit 

van bijvoorbeeld nekstijfheid is bij ouderen 65% (87% bij 

jongeren).57

Bij ouderen moet men verder bedacht zijn op uitingen 

van polyneuropathie. Het vóórkomen van polyneu-

ropathie stijgt van 26% bij 65-74-jarigen naar 54% bij 

85-plussers. Slechts bij 40% van de patiënten is de oorzaak 

bekend, bij de overige 60% is er sprake van zogeheten 

idiopathische polyneuropathie. Deze polyneuropathie 

kenmerkt zich door een doof gevoel, prikkelingen/tinte-

lingen, pijn, restless legs en loop- en balansstoornissen.58 

Score
Bij een score van 0 is de patiënt volledig onafhankelijk; bij een score van 15 volledig afhankelijk.
Een score > 5 betekent matige functionele beperkingen.
Een score > 10 betekent ernstige functionele beperkingen.

Figuur 14.5 Katz-ADL-schaal (gemodificeerd).61
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structieve vaardigheid beperkt testen. Vooral de oriëntatie 

komt vrij uitgebreid aan bod (10 van de maximaal 30 pun-

ten) (zie figuur 14.6). Het is geen test waarmee de diagnose 

dementie kan worden gesteld.

De MMSE kan ook goed gebruikt worden voor het vervol-

gen van de cognitieve functie in de tijd. Een verschil van 4 

punten of meer is relevant. Bij meer gevorderde dementie 

14.5.2 test Voor hogere cognitieVe functies

De meest gebruikte test die in een kort tijdsbestek een 

indruk geeft van enkele cognitieve domeinen is de MMSE 

(Mini Mental State Examination).64,65 De MMSE bestaat 

uit items die de oriëntatie in tijd en plaats, inprenting 

en herinnering, aandacht, taalvaardigheid en visuocon-

 

Figuur 14.6 MMSE-vragenlijst volgens Kok en Verhey.65
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eerst helemaal tot stilstand of draait hij/zij tijdens het 

lopen? Is er adequaat gebruik van een loophulpmiddel? 

Hoe gaat de patiënt weer zitten? 

Wetenschappelijke waarde van het onderzoek bij 

de kwetsbare oudere

Het in kaart brengen van de problematiek van kwetsbare 

ouderen door middel van een volledig geriatrisch on-

derzoek lijkt zinvol. Het is, behalve een methode om de 

problemen van de kwetsbare oude patiënt te inventarise-

ren, ook een behandelmodel.

Een meta-analyse van de verrichte trials laat een voor-

deel zien voor oude, kwetsbare patiënten die volledig 

geriatrisch onderzoek hebben ondergaan in vergelijking 

met degenen die conventionele zorg kregen. Er is op 

korte termijn een risicoreductie van de mortaliteit van 

14% (OR 0,86). Verder werden er verminderde opname 

in verpleeg-/verzorgingshuizen (OR voor zelfstandig 

wonen 1,26) en verminderde heropname (OR 0,88) ge-

zien bij de patiënten die volledig geriatrisch onderzoek 

ondergingen.19 Een aanvulling op deze meta-analyse met 

gegevens uit nieuwe trials laat geen significante reductie 

van de mortaliteit zien, maar wel een vergelijkbare risico-

reductie op institutionalisering (OR 1,16).69 Deze review 

werd door Cochrane in 2009 herhaald met de nieuwe 

trials die sindsdien gedaan zijn.70 

Het screenen met de CAM op de aanwezigheid van een 

delier is goed bestudeerd. Uit een recente meta-analyse 

van validatiestudies blijkt een sensitiviteit van 94% en 

een specificiteit van 89% (LR+ 8,5 en LR– 0,07).71

Naarmate een patiënt ouder wordt, wordt de kans groter 

dat er bij bacteriëmie hypothermie ontstaat in plaats van 

koorts. Bij accidentele hypothermie op de eerste hulp 

is er bij patiënten ouder dan 60 jaar 50% meer kans op 

een infectie dan bij patiënten jonger dan 60 (26,2% vs 

13%).72 Voor IC-patiënten geldt een sensitiviteit van 15% 

en een specificiteit van 95% voor het hebben van sepsis 

bij hypothermie (LR+ 3). De specificiteit van hypothermie 

voor het hebben van een bacteriëmie bij een geriatrische 

patiëntengroep (gemiddeld 81 jaar) is 89%.73,74

Het goed kunnen beoordelen van de hydratietoestand is 

van groot belang om te kunnen beoordelen of er sprake 

is van hypovolemie. Hypovolemie kan ontstaan door 

volumedepletie (verlies van natrium uit het extracel-

lulaire volume; bijvoorbeeld na een bloeding, fors braken 

of diarree, leidend tot hypo- of normonatriëmie) of door 

dehydratie (verlies van intracellulair water, vaak leidend 

tot hypernatriëmie). 

Chung et al. deden in 1987 een onderzoek naar de 

waarde van klinische verschijnselen bij hypovolemie.39 

De gecombineerde verschijnselen verlaagde turgor, 

droge slijmvliezen afgenomen oogboldruk, verlaagde 

bloeddruk en verminderde mictie hadden in dit verband 

geen toegevoegde waarde. Gezamenlijk hadden ze een 

sensitiviteit van 47% en een specificiteit van 48% (LR+ 

0,9; LR– 1,01) voor het herkennen van een hypovolemie 

bij hyponatriëmie. 

(of bij scores van < 20) zal het vervolgen van de MMSE 

geen extra waarde geven.

De MMSE is onbetrouwbaar bij afname tijdens een delier.

De MMSE is gevoelig voor opleiding en culturele ach-

tergrond. Iemand die het Nederlands niet goed machtig 

is, zal een te lage score halen (er zijn 8 punten te behalen 

met taalitems). Hoger opgeleiden met milde cognitieve 

stoornissen scoren hoger dan op grond van hun cognitie 

verwacht zou worden.66

14.5.3 test Voor bewustzijnsstoornis/delier

De CAM (Confusion Assessment Method) is een goed 

gevalideerde lijst, gebaseerd op de gouden standaard voor 

delier: de DSM-criteria (DSM-IV-TR-versie).22,23

De arts kijkt naar vier klinische kenmerken:

1. verandering in de mentale status (t.o.v. de uitgangssitu-

atie) die acuut is ontstaan en fluctueert;

2. moeite met het richten van de aandacht of met het vast-

houden wat er is gezegd;

3. ongeordend denken (irrelevante conversatie, vreemde 

wisselingen van onderwerp, gedachtevlucht);

4. verminderd bewustzijn.

Er is sprake van een delier als kenmerk 1 en 2 aanwezig 

zijn en bovendien 3 óf 4.

14.5.4 mobiliteit: timed get-up-and-go-test67,68

Bij de timed get-up-and-go-test gaat de te onderzoeken 

persoon zitten in een stevige stoel met armleuningen. 

De rug zit tegen de rugleuning van de stoel en de armen 

liggen op de leuningen. Na de start (klok start) moet de 

patiënt overeind komen uit de stoel, drie meter lopen, 

daar keren en dan weer teruglopen naar de stoel en gaan 

zitten. Bij het raken van de stoel wordt weer geklokt om 

te bepalen hoe lang de patiënt erover heeft gedaan. De 

patiënt mag zijn eigen loophulpmiddel gebruiken. Eerst 

wordt er één oefensessie gedaan en daarna wordt de test 

drie keer herhaald. Het gemiddelde van deze drie tests 

wordt berekend. 

In deze vorm is de test vooral geschikt voor wetenschap-

pelijk onderzoek. Ook kan de geklokte tijd gebruikt 

worden om de mobiliteit van de patiënt te vervolgen in 

de tijd. Een gezonde volwassene hoort de test binnen 10 

seconden uit te voeren. De tijd is afhankelijk van leeftijd 

(60-69 jr. gemiddeld 8 sec; 70-79 jr. gemiddeld 9 sec.; 80-

89 jr. gemiddeld 10 seconden).68 

Een kwetsbare oudere doet er 11-20 seconden over. Bij een 

score boven de 15 seconden is er een hoog risico op vallen.

Voor individuele beoordeling van de patiënt is het zinvol-

ler om kwalitatief te beoordelen hoe de patiënt deze test 

uitvoert. Hoe komt de patiënt uit de stoel overeind? Met 

of zonder gebruik te maken van zijn handen en armen, 

gaat het soepel of stram, wat is het gangspoor, de pas-

grootte, hoe gaat het maken van de draai? Komt de patiënt 
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maten van dehydratie de waarde bepaald (zie tabel 

14.2). Deze is zeer beperkt en statistisch in de meeste 

gevallen niet significant. In het originele onderzoek 

werd aangegeven dat mogelijk combinaties van symp-

tomen meer waarde hebben. Patiënten met ernstige 

dehydratie hadden gemiddeld 5,9 van de 7 indicatoren 

versus gemiddeld 1,3 van de 7 indicatoren als er geen 

dehydratie was. 

Het hebben van droge oksels als teken van dehydratie is 

onderzocht door Eaton onder honderd ouderen van 70 

tot 98 jaar (opeenvolgende acute ziekenhuisopnamen).43 

Dit is een redelijk specifieke bevinding (82%) met een 

matige sensitiviteit (50%), (LR+ 2,78; LR– 0,60), dus 

matig voorspellend.

Al met al hebben bevindingen bij lichamelijk onderzoek 

een zeer beperkte waarde ten aanzien van de hydratie-

toestand. Alleen een combinatie van anamnese, licha-

melijk onderzoek en aanvullend laboratoriumonderzoek 

kan een valide beeld geven van de hydratietoestand van 

de oude patiënt.

Bij ouderen zijn systolische bloeddrukdaling bij opstaan 

(orthostatische hypotensie), huidturgor bepaald op het 

sternum, een droge tong en de Body Mass Index (BMI) 

het duidelijkst geassocieerd met dehydratie.75 Dorst 

wordt door ouderen niet altijd waargenomen, waardoor 

ze een groter risico lopen op dehydratie.

Voor het beoordelen bij lichamelijk onderzoek of er 

sprake is van hypovolemie wordt vaak polsversnelling, 

bloeddrukdaling of orthostatische hypotensie gebruikt. 

Over de polsversnelling bij volumeverlies zijn bij ouderen 

geen specifieke gegevens voorhanden. Het hebben van 

een orthostatische hypotensie is wel onderzocht in een 

groep gezonde 65-plussers. In een studie van Witting uit 

1994 blijkt dat na verlies van 500 ml bloed de orthostase 

nauwelijks toeneemt (LR+ 1,9; LR– 0,85).40 

In het onderzoek van Gross onder 55 ouderen van 61 

tot 98 jaar uit verschillende settings, die naar het zie-

kenhuis verwezen waren in verband met mogelijke de-

hydratie, was de correlatie van de turgor van onderarm, 

voorhoofd of sternum met dehydratie hooguit zwak.41 

In ditzelfde onderzoek is voor verschillende andere 

Tabel 14.2 Verschijnselen van dehydratie.42

sensitiviteit (%) specificiteit (%) LR+ (95%-BI) LR– (95%-BI)

droge slijmvliezen 85 58 2,0 (1,0-4,0) 0,3 (0,1-0,6)

droge tong 59 73 2,1 (0,8-5,8) 0,6 (0,3-1,0)

longitudinale groeven tong 85 58 2,0 (1,0-4,0) 0,3 (0,1-0,6)

diepliggende ogen 62 82 3,4 (1,0-12,2) 0,5 (0,3-0,7)

verwardheid 57 73 2,1 (0,8-5,7) 0,6 (0,4-1,0)

spierzwakte 43 82 2,3 (0,6-8,6) 0,7 (0,5-1,0)

moeizame spraak 56 82 3,1 (0,9-11,1) 0,7 (0,5-0,9)

Tabel 14.3 Relatie tussen MMSE-score < 23 en dementie.66

sensitiviteit (%) specificiteit (%) LR+ LR–

Folstein 100 62 2,6 –

Kay, afh. van ernst dementie 69 89 6,3 0,4

100 85 6,6 –

Davous 93 82-100 5,2 0,4

Foreman 82 80 4,1 0,2

Jackson 85 87 6,5 0,2

Knopman 54 96 13,5 0,5

Black afh. van ernst dementie 89-100 66-70 2,9 –

2,9 0,2

Galasko 68 100 hoog 0,3

Jorm 76 73 2,8 0,3

Murden 96 81 5,1 0,1
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Tabel 14.4 Relatie tussen hoogte MMSE-score en dementie.76

MMSE-score sensitiviteit (%) specificiteit (%) LR+ LR–

< 23 69-100 78-99 8,1 0,2

3 niveaus MMSE:

< 20 39-69 93-99 14,5 –

21-25 26-51 – 2.2 –

> 26 4-10 14-27 0,1 –

Het afwezig zijn van défense musculaire sluit een perito-

nitis niet uit (zie hoofdstuk 6). Dit is nog meer uitgespro-

ken het geval bij oudere patiënten. Bij 65-79-jarigen is 

de sensitiviteit voor het hebben van een défence muscu-

laire bij peritonitis 35%; bij 80-plussers 34%. Loslaatpijn 

is nog minder gevoelig: de sensitiviteit ligt bij 80-plussers 

op 28%.46,47

De MMSE is al vele jaren in gebruik en intensief onder-

zocht, primair in een groep demente versus cognitief 

intacte ouderen.64 Daarbij werden een sensitiviteit en 

specificiteit van 100% bereikt. Daarna is er nog veel 

ander onderzoek gedaan met de MMSE in andere patiën-

tengroepen en vergeleken met een variëteit aan verschil-

lende testcriteria en gouden standaarden. Een mooi 

overzicht hiervan staat in de review van Tombaugh (tabel 

14.3).66 Er bestaat een hoge sensitiviteit voor het lijden 

aan dementie bij matige tot ernstige cognitieve stoornis-

sen. Voor milde cognitieve stoornissen is deze veel lager. 

Voor ouderen (minstens > 65 jaar) geeft de vergelijking 

cognitief intact versus (alleen) dementie, indien als af-

kappunt 23 gebruikt wordt, een sensitiviteit variërend 

tussen 68 en 100% en een specificiteit van 62 tot 100%.

McGee geeft in zijn boek een overzicht van de relatie 

tussen de MMSE en de aanwezigheid van dementie.76 

Bij lage waarden van de MMSE (< 20) is er een zeer grote 

kans op dementie en boven de 26 moet deze diagnose 

zeer ernstig in twijfel worden getrokken (tabel 14.4).

De gouden standaard voor het beoordelen of er sprake 

is van dementie is postmortaal hersenonderzoek. Gedu-

rende het leven zijn er verschillende sets met klinische 

criteria. Deze zijn onder meer in de CBO-richtlijn Demen-

tie uit 2005 aanwezig.77

De ‘timed get-up-and-go’ is een veel onderzochte test. Bij 

het verrichten van deze test met vooraf een proeftrial is er 

een test-retestbetrouwbaarheid van 0,97.68,78 De test laat 

een duidelijk verschil in tijd zien tussen gezonde ouderen 

en onder andere vallers, gehospitaliseerde ouderen en 

patiënten met de ziekte van Parkinson. Vooral voor zelf-

standig wonende ouderen (die er relatief gezond uit lijken 

te zien) is de timed get-up-and-go een geschikte test voor 

het bepalen van het valrisico. In een studie van Shumway 

onder vallers en niet-vallers zijn er bij een tijd boven de 15 

seconden een sensitiviteit en specificiteit van 87% voor 

het risico op vallen (LR+ 6,7; LR– 0,15).79 
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